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Eesti majandus tervikuna on koroonakriisist
taastunud ja see leevendab ohtu, et pandeemiast tingitud takistused majandustegevusele võiksid avaldada olulist negatiivset mõju
finantsstabiilsusele. Kuigi üksikud sektorid pole
veel taastunud, on majandus tervikuna ületanud
kriisieelse taseme. Ettevõtete müügikäibe ja kasumi
kasvades on tööpuudus hakanud vähenema ja
keskmine palk kiiremini kasvama. Tähtajaks tasumata ja maksepuhkusel olevate laenude osakaal on
märkimisväärselt langenud ja pangad on vähendanud laenukahjumite katteks tehtud allahindluseid.
See toetab pankade kasumlikkust ja kapitaliseeritust ning nende võimet majandust rahastada. Kui
aga koroonaviiruse laienev levik peaks majandusele
kaasa tooma olulisi täiendavaid piiranguid, võib see
suurendada ka riske finantsstabiilsusele.
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Majapidamiste kindlustunde tõus, keskmise
palga kasv, kriisi ajal kogunenud säästud ja
pensionisüsteemi II samba väljamaksed suurendavad nõudlust eluaseme- ja laenuturul.
Kevadel andsid koroonakriisi ümber valitseva ebamäärasuse vähenemine ja II samba väljamaksete
ajakava selgumine märgatavalt hoogu eluasemeturu tehinguaktiivsusele ja eluasemehinnad kasvasid kiiresti. Seejuures on kinnisvarahindade kasv
viimase kahe aasta jooksul edestanud keskmise
palga tõusu ja see suurendab ohtu, et eluasemeturg võib olla ülehinnatud. Tehinguaktiivsuse ja
eluasemehindade tõusu najal kiirenes ka eluasemelaenude kasv. Eesti Panga prognoosi järgi on
lähiaastateks oodata keskmise palga kiiret suurenemist, mis loob eelduse eluasemehindade ja
-laenude tempoka kasvu jätkumiseks. See tooks
kaasa majapidamiste võlakoormuse kasvu, mis
kahandaks nende laenuteenindamisvõimet, kui
sissetulek peaks vähenema või intressimäärad
tõusma.
Eesti Pank jälgib riskide kasvu eluasemelaenuturul ning võib vajadusel eluasemelaenude
väljastamisele kehtestatud nõudeid karmistada. Uute väljastatud laenude koondumine Eesti
Panga kehtestatud piirmäärade lähedale näitab, et
seatud piirangud aitavad vältida liigsete riskide võtmist. Laenumaksete ja sissetuleku suhtarvu järgi
hinnates on riskantsemate laenude osakaal 2021.
aastal veidi suurenenud. Ligikaudu 30% eluasemelaenudest antakse välja KredExi käendusega,
mis võimaldab kinnisvara tagatisel madalama
1

omafinantseeringunõude tõttu suuremat laenu
võtta. Sealjuures võetakse suur osa neist laenudest
keskmisest märgatavalt kõrgema sissetulekuga laenusaajate poolt. Seda arvestades kiidab Eesti Pank
heaks valitsuse otsuse eluasemeturu toetusmeetmete sihtgruppe täpsustada, kuid eluasemeturu
olukorda silmas pidades tuleks muudatused võimalikult kiiresti ka ellu viia. See aitaks riskide kasvu eluasemelaenuturul vähendada. Seda arvesse võttes
ei pea Eesti Pank eluasemelaenunõuete karmistamist praegu vajalikuks.
Pankade rahastamistingimused ja laenupakkumise võime on praegu head, kuid
ettevaates võib seda negatiivselt mõjutada
2022. aastal toimuv Eesti hindamine
Moneyvali1 poolt ja selle tulemus. Oluliste puuduste korral, näiteks krüptovääringute valdkonnas
on võimalik risk Eesti nimetamine kõrge rahapesuriskiga riigiks ja lisamine nn halli nimekirja. See halvendaks siin tegutsevate pankade ja teiste ettevõtete võimalusi finantsturgudelt raha kaasata, takistaks välismaksete teostamist ning rahvusvaheliste
tehingute läbiviimist.
Sarnaselt Eestiga kasvavad kinnisvarahinnad ja eluasemelaenud kiiresti ka meie lähiriikides Rootsis ja Leedus. See võib mõjutada
negatiivselt ka Eesti finantsstabiilsust. Kiire laenukasvuga on kaasnenud majapidamiste võlakoormuse suurenemine, mis oli Rootsis juba varem
väga kõrge. Rootsi finantssektori riskide realiseerumine mõjutaks emapankade kaudu Eesti suuremate pankade rahastamist ja likviidsust, samas
kui ulatuslike laenukahjumite teke Leedus mõjutaks negatiivselt sealsel turul tegutsevate Eesti
pankade finantsseisu. Riskide suurenemise vältimiseks on Rootsi finantsinspektsioon otsustanud
taastada eluasemelaenude amortiseerimise nõude
ja tõsta pankade vastutsüklilise kapitalipuhvri
määra. Leedu keskpank otsustas karmistada eluasemelaenunõudeid ja kehtestada eluasemelaenuportfelli riskide katmiseks suunatud süsteemse
riski puhvri nõude.
Taastunud majandus ja finantssektori
hea seis Eestis võimaldavad hakata pankade kapitalipuhvreid kriisieelsele tasemele
tõstma. Lähiaastatel mõjutavad nõudlust korraga
mitmed soodustavad tegurid. See suurendab riski,
et kinnisvarahindade ja laenude kasv kujuneb väga
kiireks ja hakkab finantsstabiilsust ohustama. Eesti

Euroopa Nõukogu rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitlusega tegelev ekspertkomitee.

Pank kavatseb 2020. aasta kevadel vabastatud
süsteemse riski puhvri nõude asemel kehtestada
vastutsüklilise kapitalipuhvri baasnõude. Eestis
kehtiv vastutsüklilise kapitalipuhvri nõue hakkab
edaspidi koosnema kahest osast: 1) baasnõue,
mis püsib enamasti positiivsel tasemel ja 2) tsükliline nõue, mis lisandub baasnõudele ning mille
tase sõltub krediiditsükli dünaamikast. Baasnõue
kehtestatakse esmalt 1% määra tasemel, s.t sama
suurena kui kriisieelselt kehtinud süsteemse riski
puhvri nõue. See jõustuks 2022. aasta detsembris.

Lisaks tõuseb LHV Panga kui süsteemselt
olulise panga täiendav puhvrinõue panga kiire
kasvu ja suurenenud turuosa tõttu uuest aastast 1%lt 1,5%le. Eesti Pank hindab igal sügisel
pankade süsteemset olulisust ning kehtestab neile
vajadusel täiendava puhvrinõude. LHV Panga süsteemne olulisus on tänu panga laienemisplaanide hoogsale elluviimisele suurenenud. Seetõttu
otsustas Eesti Pank alates 1. jaanuarist 2022
tõsta pangale kohaldatava täiendava puhvrinõude
1%lt 1,5%le.

Eesti Panga hinnang olulistele finantsstabiilsust ohustavatele riskidele
ELUASEMETURU
TASAKAALUSTAMATUS

Eluasemeturu tehingute arv ja hinnad kasvavad veelgi. Seda võimendab
pensionifondidest lahkujate aktiivsus. Majapidamiste võlakoormuse
suurenemisega kasvab nende haavatavus laenuteenindamisel.



LÄHIRIIKIDE KINNISVARATURU TASAKAALUSTAMATUS

Kinnisvarahindade ja eluasemelaenude kiire kasv lähiriikides võib ohustada
nende riikide finantsstabiilsust ning seeläbi ka Eestis tegutsevate pankade
finantsseisu.



MAJAPIDAMISTE JA
ETTEVÕTETE LAENUKASVU KIIRENEMINE

Kriisist taastunud majandust toetab tugev laenukasv. Kui tulevikus
peaks laenukasv muutuma liiga kiireks, tooks see kaasa ettevõtete ja
majapidamiste võlakoormuse kasvu ning seeläbi nende laenumaksevõime
vähenemise.



Skaala: 1 = väike risk ja 6 = suur risk. Noole suund märgib riski muutust võrreldes eelmise, mai 2021 hinnanguga.
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KIIRE KASVUGA SEOTUD RISKIDE TAUSTAL
PEAVAD PANGAD TAAS ROHKEM PUHVREID
HOIDMA HAKKAMA
Eesti majandus on kriisist kiiresti kosunud. Kuigi üksikud sektorid pole veel taastunud, on majandus
tervikuna selgelt ületanud kriisieelse taseme. Nõudlus toodete ja teenuste järele püsib lähiaastatel
erakordselt suur. Seda lükkavad tagant kiire palgakasv, kriisi kestel kogunenud säästud, pensioni II sambast
väljavõetud raha, rahvusvahelise majandusruumi kindlam käekäik ning leebe eelarve- ja rahapoliitika. Kiiret
majanduskasvu toetab lisaks ka laenude hea kättesaadavus. Liigkiire majanduse ja laenukasvu korral
võivad aga suureneda finantsstabiilsust ohustavad riskid, mis avalduvad eelkõige kuhjuvas võlakoormuses
ja kinnisvarahindade kiires kasvus. Sellises keskkonnas on vajalik, et pangad taastaksid oma puhvrid.

MAJANDUS ON KRIISIST
JÕULISELT TAASTUNUD
JA KIIRE KASVUGA SEOTUD
RISKID ON HAKANUD
SUURENEMA

FINANTSSTABIILSUSE ÜLEVA ADE 2/2021

Eesti majandus on kriisist taastunud väga
hoogsalt. Kuigi üksikud sektorid pole veel
uuesti jalgu alla saanud, on majandus tervikuna selgelt ületanud kriisieelse taseme.
Eesti SKP oli 2021. aasta II kvartalis nominaalväärtuses ligi 7% ja reaalväärtuses ligi 5% suurem kui
kaks aastat varem. Majandusaktiivsuse suurenedes on taas kasvama hakanud ka enamuse ettevõtete müügikäive ja kasum (vt joonis 1). Selle tagajärjel värvatakse ka rohkem töötajaid. Tööpuudus
on juba langema hakanud ja alaneb Eesti Panga
septembriprognoosi järgi 2023. aastaks väga
madalale, koroonakriisieelsele tasemele. Kui aga
koroonaviiruse edasine levik peaks kaasa tooma
olulisi täiendavaid piiranguid, võib see suurendada
riske majandusarengule ja ka finantsstabiilsusele.
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Kiiret majanduskasvu toetab ka pankade
hea laenupakkumisvõime ning laenude kättesaadavus. Kriisist taastumisel on järjest paranenud ka ettevõtete hinnangud pankade valmisolekule laenu anda (vt joonis 2). Juunis olid need
keskmiselt paremad kui enne kriisi. Eriti optimistlikud olid jätkuvalt kinnisvaraettevõtted, kõige pessimistlikumad aga turismi- ja majutusettevõtted.
Ettevõtete hinnangul on märgatavalt kasvanud
ka muude laenuandjate valmisolek laenu anda.
Majapidamiste laenude paranenud kättesaadavusele viitavad mõnevõrra alanenud eluasemelaenude ja liisingute intressimäärad ning pisut leevenenud muud laenutingimused. Samuti viitab
laenude heale kättesaadavusele kiirenev laenukasv.
Pankade rahastamistingimused on head ja
likviidsuspositsioon soodne, kuid ettevaates
võib seda negatiivselt mõjutada 2021.–2022.
aastal läbiviidav Eesti hindamine Moneyvali
poolt ja selle tulemus. Hindamise käigus analüüsib Moneyval rahapesu tõkestamist praktikas

Joonis 1. Ettevõtete müügitulu, palgakulu ja
kasumi aastakasv
müügitulu
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kasum (tegevuse ülejääk ja segatulu)
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Allikas: statistikaamet.

Joonis 2. Ettevõtjate hinnang
laenukeskkonnale
pankade valmisolek laenu anda
muude laenuandjate valmisolek laenu anda
10%

0%

-10%

-20%

-30%

-40%

-50%

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Märkus. Protsent näitab soosiva ja piirava hinnangu andnud
vastajate osakaalu vahet.
Allikas: konjunktuuriinstituut.

ning järelevalveasutuste võimekust. Kui Eesti rahapesuga võitlemise korralduses leitakse olulisi puudusi, siis on võimalikuks riskiks Eesti nimetamine
kõrge rahapesu riskiga riigiks ja lisamine nn halli
nimekirja. Sellel oleks olulise mainekahju kõrval
ka käegakatsutav mõju Eesti finantssektori toimimisele. Eelkõige halvendaks see siin tegutsevate
pankade ja teiste ettevõtete võimalusi finantsturgudelt raha kaasata ning takistaks välismaksete
teostamist ja rahvusvaheliste tehingute läbiviimist.

FINANTSSTABIILSUSE ÜLEVA ADE 2/2021
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2020. aasta suvel tipnenud, toona üle 11%
tõusnud maksepuhkusel olevate laenude
osakaal on aastaga kahanenud alla 2%ni laenuportfellist. Sektoriti on vähenemine olnud erinev. Näiteks suurima surve all olnud majutus- ja
toitlustussektori maksepuhkuste maht on alates
selle aasta algusest taas märkimisväärselt kasvanud, küündides augusti lõpuks 95 miljoni euroni,
mis on ligi 43% selle sektori laenuportfellist.

KOROONAKRIIS EI OLE
PANKADE FINANTSSEISU
HALVENDANUD
Pankade kasumlikkus püsis koroonakriisile
vaatamata tugev. Võimalike laenukahjude
katteks tehtud laenuallahindlused vähendasid pankade puhaskasumit 2020. aastal ligi
2
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Allikad: Eesti Pank, statistikaamet.

Joonis 4. Üle 60 päeva viivist kandvate
laenude osakaal vastavas laenuportfellis
31.12.2019
31.12.2020
31.08.2021
2,5%
2,0%
1,5%
1,0%

eluasemelaenud

muud sektorid

taristu

tarbimislaenud kokku

Allikas: Eesti Pank.

logistika

0,0%

kaubandus

0,5%

kinnisvara ja ehitus

Kiire majanduskasvu tingimustes on laenukvaliteet hea, aga kuhjuvad riskid võivad
avalduda alles majandusolukorra muutudes.
Ettevõtete viivislaenud on 2021. aastal vähenenud peaaegu kõikides sektorites ning moodustavad portfellist 0,5%. Erandiks on agraarsektor, kus on üle 60 päeva viivises olevate laenude
maht aasta algusega võrreldes kasvanud (vt joonis 4). Majapidamiste laenumaksevõime on tänu
tööturu soodsale arengule samuti paranenud.
Viivislaenude maht on vähenenud nii eluasemelaenude kui ka tarbimislaenude portfellis, püsides
vastavalt alla 0,2% ja 2%.

8 aasta keskmine SKP kasv
võlg
nominaalne SKP*

tööstus

Liigkiire majandus- ja laenukasvu korral
võivad suureneda finantsstabiilsust ohustavad riskid. Nõudlus toodete ja teenuste järele
püsib lähiaastatel erakordselt suur. Seda lükkavad tagant kiire palgakasv, kriisi kestel kogunenud
säästud, pensioni II sambast välja võetud raha
ja rahvusvahelise majandusruumi kindlam käekäik. Paljude selliste nõudlust soodustavate tegurite ühele ajale sattumine suurendab aga riski, et
lähiaastatel kujuneb ka kinnisvarahindade tõus ja
laenukasv väga kiireks. Kinnisvarahindade kasv
ulatus 2021. aasta II kvartalis ligikaudu 16%ni ja
on püsinud kiire ka järgnevatel kuudel2. Väga tsükliliselt käituva ehitus- ja kinnisvaraturu kiiret kasvu
iseloomustab ka asjaolu, et selle sektori laenujäägi aastakasv oli augustis 11%. Majapidamiste
ja ettevõtete võlg kokku on samuti hoogsamalt
suurenema hakanud ja ulatus teise kvartali lõpus
juba 6%ni, mis on ühtlasi ligikaudu Eesti pikaajalise majanduskasvu kiirus (vt joonis 3).

Joonis 3. Reaalsektori võla ja nominaalse
SKP aastakasv

agraarsektor

Samuti mõjutaks negatiivne hinnang Eestile antavaid krediidireitinguid.

viiendiku võrra. Samas kompenseerisid tütarettevõtetest saadud dividenditulu ning halduskulude
vähendamine selle languse täielikult ning kokkuvõttes püsis puhaskasum varade suhtes varasemate aastate 1,3–1,4% tasemel (vt joonis 5). 2021.
aasta esimesel poolaastal vähenes laenuallahindluste negatiivne mõju veelgi, kuna mõned pangad
hakkasid vähendama varem liiga konservatiivselt
tehtud allahindlusi.
Majanduskasvu hoogustudes peaks pankade kasumiteenimise võime püsima hea.
Madalate intressimäärade keskkond on viivises
olevatelt varadelt teenitavat intressitulu küll aasta-aastalt kahandanud, kuid laenukasvu kiirenemine toetab edaspidi intressitulu teenimist, seda
ka vaatamata tihenenud konkurentsile.

Vt peatükki „Eluasemelaenude kiire kasv suurendab majapidamiste võlakoormust“.

Joonis 5. Pankade* puhaskasum ja peamised
komponendid varade suhtes

pangad kokku
süsteemselt olulised pangad
väikepangad

laenukahjumid (neto)
halduskulu
dividenditulu
puhasteenustasutulu
puhasintressitulu
puhaskasum
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Joonis 6. Koguomavahendite suhtarv
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*Välismaiste filiaalideta.
Allikas: Eesti Pank.
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Majandusaktiivsuse suurenedes võib eeldada
ka teenustasutulude ja muude tulude suuremat
panust pankade kasumlikkuse tõusu.

FINANTSSTABIILSUSE ÜLEVA ADE 2/2021

Hea kasumlikkus toetab Eesti pankade
kapitaliseeritust. Pangagruppide koondarvestuses oli 2021. aasta II kvartali lõpus koguomavahendite maht riskivarade suhtes jätkuvalt üle 27%
taseme (vt joonis 6). Varade riskitundlikkust mittearvestav finantsvõimenduse määr alanes 2019.
aasta lõpuga võrreldes 1,6 pp võrra, kuid oli pangandussektoris tervikuna endiselt kõrgel ligi 11%
tasemel3. Kogu koroonakriisi aja on kõik pangad
suutnud täita kapitali- ja puhvrinõudeid, enamik
neist suure varuga.
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Mõningane vaba kapitalipuhvri vähenemine
on toimunud eelkõige väiksemate pankade
puhul, kelle riskivarad on koos laenuportfelli
jõudsa kasvuga märkimisväärselt suurenenud. Omavahendite kasv ei ole suutnud seda täielikult kompenseerida. Kiire kasvu jätkudes on oluline tagada pankade piisav kapitaliseerituse tase,
et nad suudaksid jätkusuutlikult toimida ka siis, kui
majandusolukord peaks ootamatult halvenema.

MAJANDUSE TAASTUMISEL
PEAVAD PANGAD
HAKKAMA TAAS PUHVREID
KOGUMA
Süsteemse riski puhvri nõude vabastamine
oli erakorraline kriisimeede. Sarnaselt mitme
teise ELi liikmesriigi makrofinantsjärelevalve asutustega otsustas Eesti Pank 2020. aasta kevadel leevendada pankadele kehtestatud kapitalinõudeid.
Eesti Pank oli kehtestanud kõikidele pankadele
3

5%
0%

2018

2019

2020

2021

Allikas: finantsinspektsioon.

süsteemse riski puhvri nõude, mille järgi kohustusid pangad hoidma alates 1. augustist 2016 vähemalt 1% määra ulatuses esimese taseme põhiomavahendeid Eestis asuvate positsioonide suhtes.
Nõue vabastati 1. maist 2020, et võimaldada pankadele määramatuse ja ebakindluse perioodil suuremat paindlikkust võimalike laenukahjude katmisel ning uute laenude väljastamisel.
Taastunud majandus ja finantssektori hea
seis võimaldavad hakata puhvreid taastama.
Eelmise aasta kevadel rõhutas Eesti Pank, et puhvri
vabastamise meede oli erakordne ning nõue taastatakse niipea, kui makromajanduslik olukord seda
võimaldab. 2021. aasta sügiseks oli kriisi põhjustatud ebakindlus vähenenud ning nõude taastamise
eeltingimused täidetud. Esiteks viitasid mitmed II
kvartali majandusnäitajad (SKP kasv, tarbimine,
palgakasv, tööhõive jne) sellele, et Eesti majandus
on jõudnud tugeva kasvu rajale. Teiseks paistab
pangandussektor silma hea kasumlikkusega ning
lähiperspektiivis pole oodata märkimisväärseid
laenukahjumeid, mis pankade kapitaliseeritust
võiks nõrgestada. Kolmandaks toimib Eesti laenuturg tavapäraselt, pangad suudavad ettevõtete ja
majapidamiste laenuvajadust piisavalt rahuldada
ega sea laenupakkumisele liigseid piiranguid.
Eesti Pank kavatseb puhvrinõude taastada vastutsüklilise kapitalipuhvri baasnõude kehtestamise kaudu. Eestis kehtiv vastutsüklilise kapitalipuhvri nõue hakkab edaspidi
koosnema kahest osast: 1) baasnõue, mis püsib
enamasti positiivsel tasemel ja 2) tsükliline nõue,
mis lisandub baasnõudele ning mille tase sõltub
krediiditsükli dünaamikast (vt ka lisa 1). Esmalt

ELi kapitalinõuete määrusega (CRR II) kehtib pankadele alates 28.06.2021 ühetaoline 3% finantsvõimenduse määra miinimumnõue.

Kõrgem vastutsüklilise kapitalipuhvri määr
hakkaks kehtima 2022. aasta lõpus. Lähtudes
ELi kapitalinõuete direktiivist, jõustub vastutsüklilise
kapitalipuhvri määra tõstmise otsus üldjuhul 12 kuud
pärast otsuse langetamist. Kuna Eesti Pank plaanib
uuele puhvrinõude raamistikule üle minna selle aasta
IV kvartalis, jõustuks 1%ne vastutsüklilise kapitalipuhvri nõue 2022. aasta detsembris (vt tabel 1).

kehtestatakse baasnõue 1% määra tasemel ehk
sama suurena kui kriisieelselt kehtinud süsteemse
riski puhvri nõue. Tsüklilise osa tõstmise vajadust
hinnatakse kord kvartalis.
Vastutsüklilise kapitalipuhvri määra tõstmine 1%le suurendaks pankade kapitalinõudeid ligi 117 miljoni euro ehk 4% võrra. Pangati
on selle sammu mõju erinev (vahemikus 2–7%),
sõltudes sellest, kui suur on panga Eestis asuvate
positsioonide osakaal. Kuna pangad on kasumlikud, ei valmista kriisieelse puhvrinõude taastamine neist enamikule suuri raskusi. Samas tuleb
arvestada, et ka mikrofinantsjärelevalve on kriisi
ajal rakendatud leevendusmeetmeid tühistamas
ning lisaks hakkavad vabaks lastud puhvrinõudeid taastama teistegi riikide makrofinantsjärelevalve asutused. Vastutsüklilise kapitalipuhvri puhul
rakenduvad teiste riikide kõrgemad nõuded Eestis
tegutsevatele pankadele neis riikides väljastatud
laenude suhtes automaatselt.

Lisaks tõuseb LHV Panga täiendav puhvrinõue suurenenud turuosa tõttu uuest aastast
1,5%ni. Eesti Pank hindab igal sügisel pankade
süsteemset olulisust ning kehtestab sellest lähtuvalt
neile pankadele täiendava puhvrinõude. LHV Panga
süsteemne olulisus on tänu panga laienemisplaanide hoogsale elluviimisele kasvanud. Seetõttu
otsustas Eesti Pank tõsta alates 1. jaanuarist
2022 sellele pangale kohalduva täiendava puhvrinõude 1%lt 1,5%le. Teistele suurematele pankadele
(Swedbank, SEB ja Luminor) jääb kehtima varasem
2%line süsteemselt olulise panga puhvri nõue.

Tabel 1. Makrofinantsjärelevalve kapitalipuhvri nõuded ja kavandatavad muudatused
Puhvrinõue

Kehtiv määr

Kavandatav määr

Vastutsükliline kapitalipuhver

0%

1%
alates detsembrist 2022

Süsteemse riski puhver

0%

0%

Swedbank AS, AS SEB Pank, Luminor
Bank AS

2%

2%

AS LHV Pank

1%

1,5%
alates 01.01.2022

Muu süsteemselt olulise krediidiasutuse puhver
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2020. aastal alanud koroonakriis pole erakordne katsumus üksnes Eesti meditsiinisüsteemile,
vaid on esitanud väljakutse ka riigirahandusele. Turgutamist vajav majandus ja ettenägematud väljaminekud arstiabile sundisid valitsust tegema märkimisväärseid kulutusi, mis tõid kaasa plaanitust
suurema eelarvepuudujäägi. Olgugi et puudujääk kriisiaastatel on ootuspärane, peab arvestama,
et riigi kulud ületasid tulusid juba headel aastatel ehk ajal, mil majandusel läks hästi ja makse laekus
isegi oodatust rohkem. Eelarve on struktuurses puudujäägis juba alates 2016. aastast, mis tähendab, et puudujäägist väljumisel ei saa jääda lootma üksnes majanduskasvule, vaid selleks tuleb
täiendavalt pingutada.4
Tuleb teadvustada, et püsiv puudujääk suurendab riigi laenukoormust ning võlakoorem võib kasvada kiiresti. Mida suurem on võlakoormus, seda rohkem kulub eelarvevahendeid laenukohustuste
teenindamiseks. Seetõttu kannatab riigi võime majandust vajadusel toetada. Lisaks tuleb võtta
arvesse, et ettevaates seavad rahvastiku vananemisega seotud kulud ja Euroopa Liidust saadava
rahastuse vähenemine riigirahanduse niigi suuremate väljakutsete ette.
Riigivõlg võib erinevate kanalite kaudu avaldada olulist mõju ka finantsstabiilsusele. Esiteks kuuluvad valitsuste võlakirjad, mis on vabastatud kapitalinõude arvutamisest, kuna neile rakendub 0%
riskikaal, kommertspankade varade hulka, pakkudes neile vajalikul määral likviidsust. Need võivad
4

Euroopa Komisjoni 2021. aasta kevadine hinnang struktuursele puudujäägile.

aga muuta pangad kergesti haavatavaks, kui riigi majanduslik väljavaade peaks halvenema ja/või
intressimäärad tõusma, mis tingib riigivõlakirjade väärtuse vähenemise. Nõrgenenud bilanss langetaks panga atraktiivsust investorite silmis ja rahastamine muutuks panga jaoks keerulisemaks ning
kallimaks. Kallim rahastus tähendaks aga kulukamat laenamist tarbijale, sest kasumlikkuse suurendamiseks tõstaksid pangad ka laenumarginaale. See tooks kaasa investeeringute edasilükkamise
ning laenunõudluse vähenemise, mistap langeks majandusaktiivsus ja alaneks maksulaekumine.

FINANTSSTABIILSUSE ÜLEVA ADE 2/2021

Teiseks võimendab ekspansiivne eelarvepoliitika varade hindade kasvu ning põhjustab riskide
kuhjumist finantssüsteemis. Liiga lõtv eelarvepoliitika ja liigne nõudlus toob kaasa ülemäärase hinnatõusu. Kui majanduse stimuleerimisega üle pingutada, saab probleemiks ettevõtete jõudlus ning
hinnad kallineksid nii riigi kui ka erasektori jaoks. Varahindade mullistumisega kaasneb oht kiireks
ja järsuks korrektsiooniks, mis mõjutaks negatiivselt pankade tagatiste väärtust ning tooks kaasa
klientide maksevõime halvenemise. Tagatispositsiooni nõrgenemine ja võimalike laenukahjumite
teke sunnivad pankasid moodustama provisjone, millest tingituna väheneks laenamiseks mõeldud
vaba kapitali hulk ning pankade võime majandust rahastada.
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ELUASEMETURU KIIRE KASV SUURENDAB
MAJAPIDAMISTE VÕLAKOORMUST
Sissetulekute kasv ja tugev kindlustunne on andnud hoogu tehinguaktiivsusele eluasemeturul. Tugev
nõudlus ning kõrgemad kinnisvarahinnad kiirendavad majapidamiste laenu- ning võlakoormuse kasvu.
See tähendab, et majapidamiste haavatavus sissetulekute vähenemise või intressimäära tõusu suhtes
võib suureneda. Eluasemelaenuportfelliga seotud riske aitavad vähendada Eesti Panga seatud piirangud.

KINDLUSTUNDE NING
LAENUVÕIMEKUSE KASV
TOETAVAD NÕUDLUST
ELUASEMETURUL
2021. aasta sügise alguseks oli keskmine
brutokuupalk jõudsalt kasvanud. 2021. aasta
teises kvartalis oli keskmine palk 7,3% kõrgem kui
möödunud aastal. Samal ajal kasvanud tööjõupuudus võib suurendada töövõtjate kindlustunnet ning
tuua kaasa ootused palgatõusu jätkuks.

FINANTSSTABIILSUSE ÜLEVA ADE 2/2021

Majapidamiste hoiused on kiiresti kasvanud, tänu millele on suurenenud nii nende
kindlustunne kui ka laenude omafinantseeringuvõimalused. 2021. aasta augustis ületas
majapidamiste hoiuste maht pankades 10,2 miljardit eurot. Seega on majapidamiste hoiused kasvanud aastaga enam kui 15%. Kui pandeemia haripunktis võisid majapidamised eelistada vabade
vahendite hoiustamist krediidiasutuste kontodel,
võib eeldada, et nüüd, kindlustunde kasvades,
suureneb inimeste soov paigutada vabu vahendeid
suurema tootlikkusega varadesse või parendada
enda elutingimusi. Suurem omaosalus võimaldab
osta kallimat kinnisvara.
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Joonis 7. Korteritehingute arv
järelturu korteritehingud
korterite esmakordsed ostu-müügitehingud
korteritehingud kokku
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Allikas: maa-amet.

Joonis 8. Eluaseme hinnaindeksid
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eluaseme hinnaindeks (2010 = 100)
korterite hinnaindeks (2010 = 100)
majade hinnaindeks (2010 = 100)
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Eluasemeturul on nõudlus püsinud tugev.
Selles peegeldub tõenäoliselt ka II samba
pensionifondide varade väljamaksete mõju.
Märtsist maini kasvas tehingute hulk märkimisväärselt (vt joonis 7), kuid taandus suvisel puhkusteperioodil taas tavapärasemale tasemele. Osaliselt
võib kevadist aktiivsuse tõusu selgitada piirangute
leevenemisega kaasnenud kindlustunde kasvuga.
Võib aga ka eeldada, et pärast II samba pensionivarade väljamaksete ajakava fikseerimist (väljamaksed alates septembrist 2021) sooviti hinnatõusu kartuses kavas olnud ostutehingud võimalikult kiiresti
ära teha. Kuna kevadel toimus enim tehinguid aastail 1940–1990 valminud ehk madalama hinnatasemega eluasemetega, võis selles kajastuda pensionivarade väljamaksete ootuse mõju.

madalast võrdlusbaasist. Kasvutempo on siiski
kiire ka pikemas tagasivaates: keskmiselt olid
käesoleva aasta I poolaastal nii uute kui ka järelturu
korterite hinnad pea viiendiku võrra kõrgemad kui
pandeemiaeelsel 2019. aasta I poolaastal (vt joonis
9). Keskmine palgakasv on samal ajal olnud 9%.

Hinnakasv kinnisvaraturul on püsinud kiirem
kui keskmise palga kasv. Statistikaameti kinnisvara hinnaindeks kasvas II kvartalis eelmise aasta
sama ajaga võrreldes 16% (vt joonis 8). Osaliselt
on II kvartali suur hinnakasv tingitud eelmise aasta

Eesti eluasemeturul valitseb ülehinnatuse
oht (vt joonis 10). Vastavalt Eesti Panga mudelile,
millega hinnatakse kinnisvaraturu üle- või alahinnatust, oli eluasemeturg 2021. aasta esimeses pooles mõnevõrra ülehinnatud.
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Allikas: statistikaamet.

Joonis 9. Korteritega tehtud tehingute arv
ning keskmine hind
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Joonis 10. Eluasemete üle- ja alahinnatus
põhimudeli järgi
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Nii järelturu pakkumiste arv kui ka uute
eluruumide lisandumine on vähenenud.
Kasutusse lubatud uute eluruumide arvu vähenemine ei ole olnud küll väga suur (vt joonis 11). Siiski
võimendub uusarenduste pakkumise vähenemine
ka järelturul, sest kui uut eluaset ei õnnestu osta,
ei jõua järelturule ka senine eluase. Pakkumiste
arvu vähenemine on olnud märgatavam järelturul.
Kokku oli kinnisvaraportaali KV.ee andmetel 2021.
aasta suvekuudel Tallinnas ja Tartus müügil ligi kolmandiku võrra vähem kortereid kui aasta varem6.
Kuna ehituslubade väljastamine pole vähenenud, võib uusarenduste lisandumine aidata
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Joonis 11. Eluruumide ehitus- ja
kasutuslubade arv
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Kinnisvara edasist hinnakasvu soodustab pensionivarade väljamaksete mõju.
Pensionivarade väljamaksete otsene mõju ei osutu
eeldatavasti siiski väga suureks ning jaguneb pikemale ajaperioodile. Septembris jõudis II samba väljamaksetena majapidamisteni ligi 1,1 miljardit eurot
ja järgmise aasta jaanuaris on lisandumas veel ligi
75 miljonit eurot5. Kui sellest jõuaks kinnisvaraturule nt 10%, moodustaks see ligi 5% Eestis aasta
jooksul ostetud korterite tehingute väärtusest.
Kuigi keskmine väljamaksesumma, 7000 eurot, on
turu keskmise hinnataseme vaates mõõdukas, võimaldab see koos pangalaenuga soetada kallimat
kinnisvara, kui laenuvõtja varasemad säästud oleksid lubanud.

Allikad: statistikaamet, Eesti Pank.
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Allikas: maa-amet.
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Allikas: statistikaamet.

ettevaates nõudlussurvet pisut leevendada.
Ehituslube anti esimesel poolaastal välja ligi 8%
enam kui möödunud aastal samal ajal (vt joonis 11). Arendajaid on aga survestamas ehitusmaterjalide hinnakasv ning töötajate kasvavad palgaootused. Juba alustatud arenduste valmimine
võib viibida ka ehitusmaterjalide tarneprobleemide
tõttu. Lühiajalised hilinemised mõjutavad laiemaid
arengusuundi kinnisvaraturul siiski mõõdukalt,
kuid ehitushindade kasv toob kaasa surve kanda
kasvanud kulud edasi klientidele.

Pensionivarade väljamaksmist soovis ligi 150 000 inimest.
Osaliselt selgitab kinnisvaraportaalis pakkumiste pikemaajalist vähenemist ka teiste reklaamikanalite aktiivsem kasutuselevõtt.

TAUSTINFO 2. KINNISVARA HINNAINDEKSITE VÕRDLUS
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Maa-ameti indeks näitab suuremat hinnakasvu
kui statistikaameti indeks. Maa-ameti indeks näitab, et hinnakasv on olnud ligi viiendiku võrra
suurem nii viimase kümne kui ka viie aasta vaates. See kajastab mõnevõrra sügavamana ka
2007. aastal alanud hinnalangust (vt joonis T2.2).
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Maa-ameti avaldatav korterite hinnaindeks on
volatiilsem kui statistikaameti näitaja (vt joonis
T2.1). Volatiilsus on olnud suur nii pikemas tagasivaates, kuhu jääb oluline hinnamuutuste periood,
kui ka stabiilsematel perioodidel. Maa-ameti andmebaasipõhine korterite keskmise hinna näitaja
on indeksitest vähem kõikuv.

Joonis T2.1. Kvartaalsete korterihinna
näitajate aastane muutus

2007

Eesti Panga eluasemelaenude riskianalüüsides
lähtutakse eeskätt statistikaameti hinnaindeksitest. Kinnisvaraturu tehinguaktiivsuse, tehingute
struktuuri ning hindade muutuse ennakindikaatorina kasutatakse ka maa-ameti andmestikku7.
Lisaks andmebaasi kasutamise võimaldamisele
koostab maa-amet ka kvartaalseid hinnaindekseid. Tulenevalt indeksite koostamisel kasutatava
metoodika erinevustest, ei ole maa-ameti ja statistikaameti indeksid üheselt võrreldavad.

Allikad: maa-amet, statistikaamet.

Joonis T2.2. Korterite hinnakasv erinevatel ajaperioodidel (aasta keskmine)
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Allikad: maa-amet, statistikaamet.
põhjuseid. Näiteks võimaldab maa-ameti andmebaas vaadelda täpsemalt turul toimuvaid struktuurseid muutusi, nt hinnamuutuste ja tehinguaktiivsuse suundi erinevates piirkondades ning hoonete ja korterite puhul ka nende esmakasutust aastate lõikes.
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Maa-ameti andmebaas võimaldab kasutajatel arvutada näitajaid tehinguandmete alusel.

ELUASEMELAENUDE
KIIRE KASV SUURENDAB
PIKAAJALISI RISKE
PANGANDUSSÜSTEEMILE
Eluasemelaenuportfelli kasvutempo on
2021. aastal suurenenud. Augustis ulatus laenuportfelli aastakasv 8,5%ni. Kuigi ka teistes Euroopa
riikides on eluasemelaenuportfell kiiresti kasvanud,
on Eesti pankade eluasemelaenuportfell kasvanud

Euroopa keskmisega võrreldes ligikaudu poolteist
korda kiiremini (vt joonis 12). Hoogsat aastakasvu
saab osaliselt selgitada ka sellega, et möödunud
aasta kevadel aeglustus laenuportfelli kasvukiirus
ajutiselt, aga järsult.
Kuigi mõnevõrra rahulikumas tempos, on
eluasemelaenuturg püsinud aktiivne ka suvekuudel (vt joonis 13). Kuu jooksul sõlmitud eluasemelaenude maht hakkas suurenema 2020. aasta

Joonis 13. Eluasemetehingute maht
ja -laenude käive
eluasemetehingute maht (vasak telg)
eluasemelaenude käive (vasak telg)
laenukäibe suhe tehingute väärtusse (parem telg)
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Allikas: Euroopa Keskpank.

Joonis 15. Majapidamiste võlakoormus
võla suhe SKPsse
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Allikad: statistikaamet, Eesti Pank.
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Kuna majanduskasv taastus jõuliselt, siis
suhtena SKPsse majapidamiste võlakoormus
2021. aasta teises kvartalis ei suurenenud (vt
joonis 15). Majapidamiste võla suhe SKPsse oli II
kvartalis 40% ehk mõnevõrra kõrgem kui varasematel aastatel. Lähivaates võimaldab II samba
kogumispensionite väljamaksmine majapidamistel
laenukoormust ajutiselt mõnevõrra vähendada. Kui
lähiaastatel tugev võlakasv jätkub, ent majanduskasv jääb rahulikumaks, hakkab majapidamiste

Joonis 14. Uute eluasemelaenude keskmine
aastaintressimäär

2011

Uute eluasemelaenude keskmine intressimäär muutus 2021. aasta esimeses pooles
vähe (vt joonis 14). 2020. aasta keskpaigast hakkas uute eluasemelaenude keskmine intressimäär
vähenema, kuid jäi 2021. aasta esimeses pooles
püsima ligikaudu samale tasemele. Intressimäära
kujunemist mõjutavad nii laenuvõtjate maksevõime, tagatise omadused kui ka pangandussektori struktuur. Kahel viimasel aastal on konkurents
eluasemelaenuturul suurenenud ning tõenäoliselt
mõjutanud ka eluasemelaenu keskmist intressimäära. Madalam intressimäär vähendab lühiajalises vaates laenuteenindamiskulusid. Teisalt sisaldab tänane keskmine intressimäär peamiselt vaid
pankade riskimarginaali ning laenuvõtjatel ja -väljastajatel tuleb arvestada ka kõrgema intressimäära võimalusega. Euroala keskmisega võrreldes
on Eesti eluasemelaenude keskmine intressimäär
pigem kõrge.

0%

Allikad: maa-amet, Eesti Pank.
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septembris ning selle tipp saabus 2021. aasta
kevadel. Eluasemelaenulepinguid sõlmiti suvekuudel kevadega võrreldes vähem. Sellegipoolest ulatus juulis ja augustis sõlmitud lepingute arv selgelt
üle nii viimase viie aasta kui ka kriisieelse 2019.
aasta keskmise taseme.
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Allikad: Euroopa Keskpank, Eesti Pank.
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Joonis 12. Eluasemelaenude
portfelli aastakasv
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Laenumaksete ja sissetuleku suhtarvu
järgi hinnates on 2021. aastal riskantsemate
laenude osakaal suurenenud (vt joonis 16)8.
Riskantsemate laenude osakaal on suurim kõige
madalama sissetulekuga laenusaajate seas (vt
taustinfo 3). Eesti Panga eluasemelaenunõuete
järgi tuleb laenu andes hinnata majapidamise laenuvõimekust, arvestades kogu laenuperioodi intressimääraks vähemalt 6%. Selle eesmärk on
vähendada intressimäära võimalikust tõusust tulenevat riski. Selliselt arvutatud DSTI suhtarvule on
Eesti Pank seadnud 50% piirmäära. Piirmäära
lähedal olevate laenude osakaal on kahe viimase
kvartali jooksul veidi suurenenud. Piirmäära ületavate laenude osakaal on taastunud ligikaudu
varasemate aastate tasemele ehk 6%le. 65% uute
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>50%

<45%; ≤50%

DSTI suhtarv
*Piirmäär arvestab kõrgemat intressimäära.
Allikad: finantsinspektsioon, Eesti Pank.
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Joonis 17. Laenude jaotus LTV suhtarvu* järgi
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Et piirata liigsest laenukasvust tulenevaid
riske, on Eesti Pank kehtestanud kommertspankadele nõuded, mis seavad laenajate
võlakoormuse kasvule piirid. Alates 2015. aastast peavad kõik Eestis tegutsevad pangad täitma
eluasemelaenude väljastamisel kolme nõuet: eluasemelaenude laenusumma ja tagatise väärtuse
suhtarv (LTV) ja, laenumaksete ja sissetulekute
suhtarv (DSTI) piirmäär ning maksimaalne laenu
tagasimakse tähtaeg. Kuna laenu maksimaalne
suurus sõltub majapidamise sissetulekust ja omafinantseeringu või lisatagatise olemasolust, vähendavad eluasemelaenunõuded ohtu, et majapidamine hindab oma laenuteenindamisevõimet üle.
Laenu kestuse piirang takistab laenumahu suurendamist laenutähtaja pikendamise abil. Eesti Pangal
on võimalik kehtestatud piirmäärasid muuta, et
vajadusel laenukasvu jõulisemalt piirata.

osakaal kvartalis väljastatud laenudes

ELUSEMELAENUPORTFELLIGA SEOTUD
RISKE AITAVAD VÄHENDADA
EESTI PANGA SEATUD
PIIRANGUD

Joonis 16. Laenude jaotus DSTI suhtarvu* järgi

osakaal kvartalis väljastatud laenudes

võlakoormus suurenema. Kõrgem võlakoormus
muudab majapidamised haavatavamaks sissetulekute võimaliku languse või intressimäärade tõusu
suhtes. Kuna eluasemelaenud moodustavad suure
osa pankade laenu- ja liisinguportfellist, võib kiire
laenukasv tähendada pankadele tulevikus arvestatavas mahus laenukahjumeid, kui majapidamiste
maksevõimet või kinnisvaraturgu peaks tabama
tõsine tagasilöök.

LTV suhtarv
* KredExi käendusega laenude puhul on piirmäär 90%.
Allikad: finantsinspektsioon, Eesti Pank.

eluasemelaenude puhul on laenusaaja igakuised
laenumaksed kuni 30% tema netosissetulekust
ning see osakaal on püsinud viimastel aastatel
üsna muutumatu.
Keskmine LTV on 2021. aasta esimeses
pooles veidi langenud. Laenuvõtjad kasutasid
KredExi käendust omafinantseeringu osa vähendamiseks 2021. aasta teises kvartalis ligi 30% laenude puhul (vt joonised 179 ja 18). LTV suhtarvu
langust selgitab KredExi käendusega laenude osakaalu vähenemine selle aasta II kvartalis. Teisalt on
võrreldes kriisieelse aja ehk 2019. aasta esimese
poolega KredExi käendust kasutavate laenude
maht enim kasvanud kõige madalamasse sissetulekukvintiili kuuluvate laenusaajate seas, aga ka

8 Eesti Panga kehtestatud eluasemelaenunõuete järgi võib DSTI suhtarv olla maksimaalselt kuni 50%.
9 Eesti Panga kehtestatud eluasemelaenunõuete järgi võib LTV suhtarv olla maksimaalselt kuni 85%, KredExi käendusega laenude puhul kuni 90%.

pere määratlust vanusepiiri ning laste arvuga.
Energiatõhusa eluaseme soetamisel peab toetuse
saamiseks eluaseme energiatõhususklass olema
vähemalt B. Lisaks seatakse noore pere / noore
spetsialisti meetme raames ostetavale varale hinnapiir võttes arvesse piirkonna keskmisi turuhindu
ning kehtestatakse nõue, mille järgi on laenuvõtjal
võimalik KredExi käendust kasutada ainult juhul,
kui ostetakse vaid üks eluase.

Joonis 18. KredExi käendusega
eluasemelaenude osakaal
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Allikad: finantsinspektsioon, Eesti Pank.

kõige kõrgemasse sissetulekukvintiili kuuluvate
perede puhul10.
KredExi eluasemelaenukäenduse sihtgrupid on praegu küllaltki laialt defineeritud.
Kiiresti kasvavate hindadega eluasemeturu juures
on oluline, et laenuvõtjatele pakutavad tugimeetmed täidaksid tulemuslikult seatud eesmärke. Kui
tugimeetmete sihtgrupp on väga suur, võib see
kaasa tuua laiapõhjalise hinnatõusu. Kõrgemad
hinnad aga tõstavad üldist turule sisenemise lävendit ning suurendavad KredExi sihtgruppide vajadust riigipoolse toe järele. Seega on praeguses
olukorras varasemast tähtsam täpsustada riiklike
toetusmeetmete sihtgrupid, et pakkuda toetust
kujul, mis oleksid võimalikult tõhusalt suunatud just
peamistele sihtgruppidele.
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Valitsus on algatanud valdkonda käsitleva
määruse muutmise. Muudatus täpsustab noore
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10

Pankade kapitaliseeritust ehk riskidega toimetuleku võimet toetab Eesti Panga kehtestatud hüpoteeklaenude riskikaalude alampiiri
nõue. On oluline, et pangad eluasemelaenuportfelliga seotud riske liiga madalaks ei hindaks. Selleks
on Eesti Pank kehtestanud sisereitingute meetodeid kasutavate pankade (IRB) hüpoteeklaenude
keskmisele riskikaalule 15% alampiiri nõude. See
tähendab, et pangad peavad kinnisvaraga tagatud
jaenõuete puhul arvestama kapitalivajaduse hindamisel vähemalt 15% riskikaaluga.
Ettevaates on majapidamiste laenuteenindamise võime puhul oluline, et pangad ja
laenuvõtjad ei alahindaks laenukoormusest
tulenevaid pikemaajalisi riske. Uute väljaantud laenude kontsentreerumine Eesti Panga
seatud piirmäärade maksimumväärtuste lähistele
näitab, et kehtestatud piirangud toimivad liiaste
riskide võtmise vastu järjest tõhusamalt. Pankade
piisava omavahenditega kindlustatuse eesmärki
täidab hüpoteeklaenude riskikaalude suhtes seatud alampiiri nõue. Eesti Pank jälgib eraisikute
võlakoormusega seotud arengusuundi ning võib
kehtestada senisest rangemaid nõudeid, kui see
peaks osutuma riskide liigse kasvu piiramiseks
vajalikuks.

Riskantsemate laenude osakaal on suurim kõige madalama sissetulekuga laenusaajate seas.

TAUSTINFO 3. ELUASEMELAENUDE TINGIMUSTE
DÜNAAMIKA KOROONAKRIISI KESTEL LAENUSAAJATE
SISSETULEKU JÄRGI
Eluasemelaenuturg oli 2021. aasta esimeses pooles väga aktiivne. Laene väljastati arvult 17%
ning mahult 39% rohkem võrreldes kriisieelse aja ehk 2019. aasta esimese poolega. Seejuures
suurenes rohkem madalama sissetulekuga majapidamistele väljastatud eluasemelaenude maht (vt
joonis T3.1). Mahult kõige suurem osa väljastati 2021. aasta teises kvartalis suurema sissetulekuga
laenusaajatele. Kahe kõrgema kvintiili laenusumma kasv kokku moodustas 2019. aasta II kvartaliga
võrreldes 38%. Kahe madalama kvintiili laenusumma kasv kokku ulatus samal ajal 45%ni.11
Laenumaksete ja sissetuleku suhtarvu järgi hinnates on 2021. aastal riskantsemate laenude osakaal suurenenud. Kui 2020. aastal oli üle 50% DSTI määraga laenude osakaal uutes laenudes
11 Eluasemelaenulepingud on jaotatud kvartaalselt majapidamiste sissetuleku kvintiilide kaupa. I kvintiil kajastab kõige
madalamat sissetulekuvahemikku ning V kvintiil kõige kõrgemat sissetulekuvahemikku.
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Allikad: finantsinspektsioon, Eesti Pank.

oluliselt väiksem kui kahel eelneval aastal, siis
2021. aastal on selliste riskantsete laenude osakaal tõusnud 2018. ja 2019. aastaga sarnasele
ehk 6% tasemele. Samuti, kui liita kokku sissetulekute suhtes kõige suurema laenukoormusega laenugrupid, st laenumaksete piirmääraga
45–50% ja üle 50%, siis on riskantsemate laenude maht 2021. aasta esimeses pooles kahes
järjestikuses kvartalis kasvanud, moodustades
kõikidest laenudest 27%12.

DSTI suhtarv
* DSTI arvutamisel on lähtutud vähemalt 6% laenuintressimäära eeldusest, 2021 II kvartal.
Allikad: finantsinspektsioon, Eesti Pank.

Joonis T3.3. Eluasemelaenude jaotus
sissetulekukvintiilide järgi*
KredExi käendusega
KredExi käenduseta
2019. a II kvartali tase
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2021. aasta II kvartali eluasemelaenude jao10%
tus DSTI suhtarvu ja laenusaajate sissetulekute
5%
järgi näitab, et kõrgema DSTIga (40–50%) ehk
0%
riskantsemate laenude osakaal on suurim kõige
madalama sissetulekuga (I ja II kvintiil) laenu* 2021. a II kvartali andmed.
saajate seas (vt joonis T3.2). I ja II kvintiili osakaal
Allikad: finantsinspektsioon, Eesti Pank.
40–50% maksemääraga laenudes tõusis 2019.
aasta II kvartali 40%lt 2021. aasta II kvartaliks
48%ni. Üle 50% DSTI suhtarvuga laenusaajad, kelle puhul on pangad teinud erandi, kuuluvad enamasti kõrgemasse sissetulekukvintiili. Nendel klientidel on lisaks kõrgemale sissetulekule sageli ka
rohkem varasid, mida tagatiseks kasutada.
I kvintiil
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Joonis T3.2. Laenude jaotus DSTI
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≤20%

Joonis T3.1. Laenumaht sissetulekukvintiilide kaupa

Väikepankade eluasemelaenuportfell on laenumaksete piirmäära arvestades teiste pankadega
võrreldes kõrgema riskiga. Euroopa Keskpanga otsese järelevalve alla kuuluvate pankade (SEB,
Swedbank, Luminor) eluasemelaenukliendid on ühtlasemalt jaotunud DSTI suhtarvu gruppidesse
35–50%. Väiksemate pankade (LHV, COOP, Bigbank) klientidele väljastatud eluasemelaenude laenumaksete piirmäär jääb valdavalt vahemikku 40–50%. See tähendab, et väikepankade eluasemelaenuportfelli kuulub rohkem riskantse profiiliga kliente. Väikepankade osakaal eluasemelaenuturul on küll viimastel aastatel kasvanud, kuid moodustab laenumahust ikkagi alla veerandi,
mistõttu on nende mõju kogulaenuportfelli tingimuste kujunemisele piiratud.
Võrreldes kriisieelse perioodiga ehk 2019. aasta esimese poolega, on KredExi käendust kasutavate laenude maht kasvanud kõige kiiremini kõige madalamasse sissetulekukvintiili kuuluvate laenusaajate seas, aga väga kiiresti ka kõige kõrgemasse sissetulekukvintiili kuuluvate perede puhul
(vt joonis T3.3). Kui 2021. aasta esimeses pooles olid I sissetulekukvintiili kuuluvate perede KredExi
12

Vt joonis 16.
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Keskmisest suuremal määral on kahel viimasel
aastal intressimäärad muutunud madalama sissetulekuga kliendirühmades (I ja II kvintiil joonisel T3.5). 2020. aasta kevadel tõusid madalama
sissetulekuga majapidamistele väljastatud eluasemelaenude intressimäärad järsemalt. Sellele
järgnenud intressilangus on samade sissetulekukvintiilide lõikes keskmise eluasemelaenu intressimääraga võrreldes aga sügavam.
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KredExi käendust kasutavad enamasti noored,
kelle puhul on laenuleping sõlmitud keskmiselt
4–5 aastat pikemaks perioodiks, mis võimaldab
väiksemaid kuiseid tagasimakseid. Sellele vaatamata oli 2021. aasta teises kvartalis ligi 60%
kõige madalama sissetulekuga KredExi käendust kasutavate laenusaajate grupi DSTI määr
40–50%, mis tähendab suhteliselt suurt igakuist
tagasimaksekoormust just I kvintiili laenajatele.
Erandlikke, üle 50% DSTI suhtarvuga KredExi
käendusega laenukliente esines alla 2%. KredExi
käenduseta laenusaajatest kuulus kõige kõrgema
võlakoormusega gruppi viimases kvartalis 7%.

Joonis T3.4. KredExi käendusega laenude
jaotus DSTI suhtarvu ja sissetulekute järgi*

osakaal kvartalis väljastatud laenudes

käendusega laenude maht 68% suurem kui
samal ajal kaks aastat tagasi, siis V sissetulekukvintiili perede laenumaht oli 61% suurem (vt joonis
T3.4). Sealjuures 2021. aasta II kvartalis kasvas
võrreldes eelnenud kvartaliga KredExi käendust
kasutavate laenude maht kõige suurema sissetulekuga laenusaajate seas kõikidest teistest sissetulekugruppidest kiiremini. Võrdluseks, et 2021.
aasta teises kvartalis kuulusid V sissetulekukvintiili majapidamised, kelle kuine netosissetulek
oli üle 3235 euro.

DSTI suhtarv
*DSTI arvutamisel on lähtutud vähemalt 6% laenuintressimäära eeldusest, 2021. a II kvartal.
Allikad: finantsinspektsioon, Eesti Pank.

Joonis T3.5. Keskmine intressimarginaal
sissetulekukvintiilide kaupa
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Allikad: finantsinspektsioon, Eesti Pank.

2021

KIIRE KINNISVARAHINDADE JA LAENUKASV LÄHIRIIKIDES VÕIB OHUSTADA
EESTIS TEGUTSEVAID PANKASID
Kriisist taastuv majandus lähiriikides ja sellega kaasnev kiire kinnisvarahindade ja eluasemelaenude kasv võib ohustada nende riikide finantsstabiilsust. Erinevate kanalite kaudu võib see omakorda
mõju avaldada ka Eesti finantsstabiilsusele. Ühelt poolt võib Rootsi emapankade rahastamis- ja likviidsusriski realiseerumine avaldada negatiivset mõju Eestis asuvatele tütarpankadele ning nende
võimele siin laenu pakkuda. Teiselt poolt võib ulatuslike finantsprobleemide tekkimine kas Lätis või
Leedus mõjutada negatiivselt seal tegutsevaid Eesti panku. Seeläbi võib finantsvahenduse toimimine
ka Eestis kannatada saada.

FINANTSSTABIILSUSE ÜLEVA ADE 2/2021

Eesti pangandussektori arengut mõjutab
lähiriikides, eestkätt Rootsis, Lätis ja Leedus,
toimuv. Seda ühelt poolt seetõttu, et Eestis tegutsevatel Swedbankil ja SEB pangal asuvad emapangad Rootsis. Teiselt poolt on aga Eestis tegutseval Luminor pangal arvestatava suurusega
filiaalid Lätis ja Leedus. Nende kolme panga turuosa ületab Eestis 75%, mistõttu on finantsstabiilsuse seisukohalt oluline jälgida lähiriikide majanduse ja finantssektori olukorda.
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Eesti lähiriikide majandus jätkas 2021. aasta
II kvartalis taastumist ning majanduskasv
kiirenes märgatavalt (vt joonis 19). Majanduse
elavnemise taustal on kiiremini hakanud kasvama
ka pankade laenuportfell. Kui ettevõtete laenuportfelli aastakasv oli 2021. aasta esimese poole
lõpus veel suuremal osal lähiriikidest endiselt kas
negatiivne või nulli lähedal, siis majapidamiste laenuportfelli kasv on püsinud kogu koroonakriisi ajal
pea kõikides riikides positiivne ning jätkas 2021.
aasta esimeses pooles kiirenemist. Majapidamiste
laenuportfelli suurenemisse on tugevalt panustanud eluasemelaenud, mille kasv kiirenes osades
lähiriikides 2021. aasta esimeses poole märkimisväärselt. Kõige hoogsamalt on majapidamiste eluasemelaenude portfell kasvanud Leedus ja Rootsis
(vt joonis 20).
Eluasemelaenuturu aktiivsus peegeldub ka
kinnisvarahindades, mille kasvutempo jätkas
2021. aasta esimeses pooles kiirenemist pea
kõikides lähiriikides. Kõige jõudsamalt on kinnisvarahinnad kasvanud Rootsis, Lätis ja Leedus
(vt joonis 21). Nõudluse suurenemist kinnisvara
järele on mõjutanud nii koroonakriisi ajal tarbimisvõimaluste piiratuse tõttu tekkinud nn sundsäästu
suundumine kinnisvaraturule kui ka kodukontori võimaluse tekkimisel nõudluse suurenemine

Joonis 19. SKP aastakasv
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Allikas: Eurostat.

Joonis 20. Majapidamiste eluasemelaenude
aastakasv
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Allikas: Euroopa Keskpank.

avaramate elupindade järele. Lisaks on kinnisvaranõudlust mõjutanud tarbijate kindlustunde kriisijärgne paranemine.

Joonis 21. Kinnisvarahinnaindeksi kasv alates
2016. aasta algusest
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Joonis 22. Kinnisvarahinnaindeksi ja
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Allikad: Eurostat, Eesti Panga arvutused.
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ROOTSI MAJAPIDAMISTE
VÕLAKOORMUSE HOOGNE
KASV VÕIB MÕJUTADA
EESTI MAJANDUSE
RAHASTAMIST
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Peamiseks Rootsist tulenevaks riskiks Eesti
finantssektorile on rahastamis- ja likviidsusrisk. Eesti pangandusturul domineerivad kaks
Rootsi tütarpanka, kelle varade osakaal kokku
moodustab siinsest pangandussektorist üle 60%.
Rootsi finantssektori peamised haavatavused on
tingitud kinnisvarahindade kiirest kasvust, kinnisvara võimalikust ülehinnatusest ja majapidamiste
kasvavast võlakoormusest. Kinnisvarahindade ja
laenamise kiire kasv jätkus seal ka 2021. aasta
esimeses pooles. Kui Rootsi kinnisvaraturust
tulenevad riskid realiseeruksid, võivad emapangad vähendada Eestis tegutsevate tütarpankade
rahastamist, mille tulemusena väheneks laenupakkumine ja Eesti majanduse rahastatus tervikuna.
Rootsi majanduse käekäik võib mõjutada Eesti
finantsstabiilsust ka eksportivate ettevõtete laenumaksevõime halvenemise kaudu. Rootsi on Eesti
suuruselt teine ekspordipartner. Rootsi majandusaktiivsuse langus tähendaks nõudluse langust
Eesti ekspordi järele, mis omakorda halvendaks
eksportivate ettevõtete laenumaksevõimet.
Vaatamata pandeemiaolukorra märkimisväärsele negatiivsele mõjule reaalmajandusele on Rootsi kinnisvaraturu kasvutempo
2021. aastal olnud väga aktiivne. II kvartalis oli
elukondliku kinnisvara hinnaindeks 17,2% kõrgem
kui aasta tagasi. Kriisiolukordadele on omane, et
kinnisvarahinnad langevad, kuid pandeemia ajal ei
13
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Allikad: Rootsi keskpank, Eurostat.

järginud majanduskasvu ja kinnisvaraturu vaheline
seos tavapärast tendentsi. Sarnane areng on toimunud ka mitmes teises riigis.
Tähtsaimaks kinnisvarahindade mõjuteguriks Rootsis on 2021. aastal olnud nõudluse kasv. Eluasemelaenude intressimäärad on
olnud alates 2015. aastast suhteliselt stabiilsed.
Eluasemeturu hinnaindeks kasvas ka siis, kui sissetulek 2020. aasta keskel langes (vt joonis 22).
Kriisi käigus tarbimisvõimaluste piiratusest tekkinud nn sundsääst on paljudes riikides suurendanud nõudlust eluasemete järele ja sama on toimunud ka Rootsis. Pandeemia tekitas olukorra, kus
paljudel oli võimalik töötada kodukontoris ning töötajate küsitlused näitavad, et tekkinud olukorda
soovitakse säilitada13. Seepärast on kasvanud
nõudlus suuremate korterite ja ühepereelamute
järele. Kinnisvarahinnad on tõusnud nii suuremates
linnades kui ka linnadest väljaspool.
Võlataseme tõustes on majapidamiste laenumaksevõimet ohustavad riskid kasvanud
ning Rootsi keskpank toob välja, et Rootsi
finantsstabiilsuse suurim risk on majapidamislaenude kõrge tase. Majapidamiste võlg on
kasvanud sarnaselt kinnisvarahindade kasvuga.
Rootsi majapidamiste võlakoormus kasutatava tulu
suhtes on olnud kõrge juba ligi 40 aastat, kuid 2021.
aasta II kvartalis ulatus see rekordilise 198%ni (vt
joonis 23). See on kõrge tase nii Rootsi kohta kui
ka rahvusvahelises võrdluses. Sellegipoolest hinnatakse Rootsi majapidamiste laenuteenindamisvõimet üldiselt tugevaks. Seda toetavad kõrge
säästmismäär, kasutatava tulu kasv ning madalad
intressimäärad.

https://mk0netigatenetpsta9l.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2020/08/EN_Working-from-home_Survey_Netigate.pdf.

Joonis 23. Võla ja kasutatava tulu suhtarv
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Allikas: Rootsi keskpank.
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Rootsi finantsinspektsioon on kehtestanud eluasemelaenude andmisele nõuded,
mille eesmärk on kinnisvarahindade stabiliseerimine ja majapidamiste laenukoormuse
vähendamine. Hüpoteeklaenu summa ja tagatise
väärtuse suhte (LTV) ülempiir on 85% ning kehtib nõue, mis puudutab eluasemelaenude tagasimaksmist. Laenude puhul, mis ületavad 70% tagatise väärtusest, tuleb igal aastal tagasi maksta 2%
laenu põhiosast, kuni laen ei ületa enam 50% tagatise väärtusest. Kui laenusumma on alla 70% tagatise väärtusest, on nõutud tagasimakse 1% laenu
põhiosast. Amortisatsiooninõue peatati ajutiselt
2020. aasta aprillis, kuid tänaseks on see taastatud. Rahvusvahelises võrdluses kehtivad Rootsi
pankadele kõrgemad kapitalinõuded ning Rootsi
keskpank on seisukohal, et Rootsi pangandussektor on hästi kapitaliseeritud ja likviidne. Käesoleva
aasta septembris otsustas Rootsi finantsinspektsioon tõsta vastutsüklilise kapitalipuhvri määra
1%le. Otsus jõustub 2022. aasta III kvartalis.
Leebe rahapoliitika ning aktiivne eluasemelaenuturg võivad soodustada liigset riskivõtmist, eriti kinnisvarasektoris. Nii raha- kui
ka eelarvepoliitika on endiselt ekspansiivne. Rootsi
keskpanga hinnangu järgi püsib repomäär nulltasemel vähemalt 2024. aasta III kvartali lõpuni.
Kinnisvarahindade märkimisväärset alanemist
peab Rootsi keskpank üsna ebatõenäoliseks, kuna
prognoositav nõudlus on uuselamute ehitamise
tempost suurem veel mitmeid aastaid.
14
15

LEEDU ELUASEMETURU
KIIRE KASV NÕUAB
KOHALIKU KESKPANGA
SEKKUMIST
Balti riikides tegutseva Luminori peakontori asetsemine Eestis tingib vajaduse hoolikalt jälgida lähiriikides toimuvat, sest riskide
realiseerumine Lätis ja Leedus võib avaldada
mõju ka Eesti finantsstabiilsusele. Panga peakontori asukohariigist sõltub, millist rolli täidavad
eri asutused piiriüleste pangagruppide mikro- ja
makrotasandi järelevalves ning võimalike kriiside
lahendamisel. Kui Luminor peaks vajama erakorralist likviidsusabi, lasub selle pakkumise vastutus
Eesti Pangal.
Luminori pangandusgrupi säilenõtkuse
tagamine on Balti riikide finantssüsteemile
ja reaalmajandusele süsteemselt oluline.
2021. aasta esimese kvartali seisuga moodustasid Luminori väljastatud laenud hinnanguliselt
11% Eesti, 22% Läti ja 19% Leedu pangandussektori laenumahust.14 Olukorras, kus Läti või Leedu
filiaal vajab tuge peakontorilt, võib väheneda Eesti
majapidamistele ja ettevõtetele laenamiseks mõeldud vaba kapitali maht. Seetõttu halveneks siinne
rahastuse kättesaadavus ning kannataks finantsvahenduse sujuv toimimine.
Viimase aasta jooksul on kõigil Balti riikide kinnisvaraturgudel toimunud tarbijate
tähelepanuväärne aktiveerumine, millega on
kaasnenud silmapaistev eluasemelaenuportfellide ja kinnisvarahindade kasv. Luminori
laenuportfellist moodustavad Baltimaade eluasemelaenud konsolideeritud tasemel arvestatava osa, hinnanguliselt 49%.15 Vaadates lähemalt
Leedut, kus eluasemehindade aastakasv ületas
Läti oma, kallinesid hinnad seal II kvartalis aastavõrdluses ligi 13%. Ostuhuvi kiire taastumine avaldab survet kinnisvaraarendajatele, kes ei suuda
järsult kasvanud nõudlust nii ruttu rahuldada. See
aga ähvardab hinnatõusu lähivaates veelgi kiirendada. Samas on Leedu kinnisvaraarendajate likviidsus (lühiajalise võlgnevuse kattekordaja 1,5)
märgatavalt parem kui eelmises finantskriisis, mis
aitab vältida sundmüüke ja äkilist korrektsiooni hindades.

Luminori I kvartali ülevaade investoritele https://luminor.ee/s3fs-public/documents/luminor-ip_q1_2021-final.pdf.
Luminori I kvartali ülevaade investoritele https://luminor.ee/s3fs-public/documents/luminor-ip_q1_2021-final.pdf.

Leedu majapidamiste võlg kasvas II kvartalis
aastavõrdluses 8,3% ja võlakoormus suurenes
24,2% tasemele SKP suhtes. See tulenes peamiselt eluasemelaenuportfelli suurenemisest, mille
aastakasv oli II kvartalis 11% (vt joonis 24). Pea sama
palju ehk 12% suurenesid ka majapidamiste netosissetulekud. Seejuures on uute eluasemelaenude
standardid ehk laenusumma ja tagatise väärtuse
suhtarv (LTV) ja laenumaksete ja sissetuleku suhtarv (DSTI) keskmisena püsinud stabiilsed, vastavalt
77% ja 28%. Samas on langenud kodulaenude intressimarginaalid. 2020. aasta jaanuaris oli keskmine
kodulaenu intress 2,4% ning selle aasta augustis
2,2%. Mõningane langus võib tuleneda nii pankadevahelisest konkurentsist, keskpanga varaostuprogrammist kui ka tarbijate laenuvõime paranemisest.
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Eraisikute hoiuste mahu rekordiline kasv
toetab kinnisvaraturu elavnemist (vt joonis 25).
2020. aasta teises pooles hoogustunud majapidamiste pangahoiuste kasvutempo on püsinud kiire ka
sel aastal. Augustis oli Leedu majapidamiste hoiuste
aastakasv üle 18%. Hoiuste hoogne kasv keerulise
majandusolukorra kiuste on olnud võimalik seetõttu,
et majapidamised vähendasid tarbimist – seda nii
koroonapiirangutest tuleneva sundsäästmise kui
ka ajutise ebakindla majandusolukorra tõttu. Võib
arvata, et kogunenud raha suunatakse vähemalt
osaliselt ka kinnisvarasse, sest „märkamatult“
kogunes vabu vahendeid kodulaenu sissemakseks,
mida kasutatakse elamistingimuste parandamiseks
või väljarentimiseks mõeldud korteri/investeerimisobjekti soetamiseks.
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Leedu keskpank rakendab mitmeid makrofinantsjärelevalve instrumente, mis aitavad
riske maandada. Käesoleva aasta septembris
teavitas kohalik keskpank lisaks kahe uue nõude
kehtestamisest, millega proovitakse takistada kinnisvaraturu ülekuumenemist ning suurendada kommertspankade vastupanuvõimet eluasemelaenude
riski suhtes.
Kinnisvarahindade ja eluasemelaenuportfellide kasvule lisavad hoogu enam kui ühe
kodulaenuga majapidamised, kes laenavad
eesmärgiga soetatav eluase välja üürida või
teenida selle turuväärtuse kallinemisest tulevikus. Seetõttu on inimestel majandusliku olukorra
halvenedes suurem oht sattuda raskustesse, sest
nad ei pruugi osata arvestada kõigi võimalike riskidega. Riskide ennetamiseks plaanib Leedu keskpank rakendada 2022. aasta 1. jaanuarist teisele
ja järgnevale eluasemelaenule maksimaalset 70%
laenu tagatuse piirmäära (LTV), mis ühtlasi tähendab

Joonis 24. Leedu eluasemelaenude portfelli
aastakasv ja keskmine aastaintressimäär
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Allikas: Leedu keskpank.

Joonis 25. Leedu majapidamiste hoiuste
ja laenujäägi aastakasv
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Allikas: Leedu keskpank.

minimaalse laenu sissemakse kahekordistumist.
Erandiks on laenuvõtjad, kelle esimese eluasemelaenu LTV on alla 50%. Esmasele kodulaenuvõtjale kohaldatakse jätkuvalt 85% LTV piirmäära ning
ühtlasi jäävad kehtima ka varasemad eluasemelaenunõuded, milleks on laenumaksete 40% piirmäär
(DSTI) ning maksimaalselt 30aastane laenutähtaeg.
Peale selle plaanitakse järgmisel aastal
kehtestada kodulaenu pakkujatele, kelle eluasemelaenude portfell on vähemalt 50 mln
eurot, 2% sektoripõhine süsteemse riski
puhver. See oleks täienduseks vastutsüklilisele
kapitalipuhvrile, mis langetati koroonakriisi tõttu
2020. aasta aprillis 1%lt 0%le. Erinevalt vastutsüklilisest kapitalipuhvrist, mis arvutatakse kogu
riskiga kaalutud varade suhtes, kujuneb sektoripõhine süsteemse riski puhver üksnes riskiga kaalutud eluasemelaenude suhtes.

LISATEEMA 1. VASTUTSÜKLILINE
KAPITALIPUHVER: ÜLEMINEK NÕUDE
RAKENDAMISE UUTELE PÕHIMÕTETELE
Eesti Panga makrofinantsjärelevalve meetmete raamistikus on vastutsükliline kapitalipuhver olnud
seni ainus üksnes tsükliliste riskide vähendamiseks kasutatav instrument. Selle eesmärk on maandada krediiditsükli kiire kasvuga seotud riske. Kuna reaalsektori võlg ei ole viimase rohkem kui
kümne aasta jooksul püsivalt kasvanud pikaajalisest majanduskasvust kiiremini, on puhvrinõue
olnud nulltasemel alates selle juurutamisest 2016. aastal. Majanduskeskkonnast lähtuvaid struktuurseid riske on aidanud vähendada süsteemse riski puhvri nõue. 2020. aasta kevadel, kui koroonakriis puhkes, langetas Eesti Pank erakorralise ja ajutise meetmena süsteemse riski puhvri määra
1%lt 0%le. Puhvrinõude taastamisel tänavu sügisel kaalus Eesti Pank erinevaid võimalusi ning eelistas kasutada vastutsüklilise kapitalipuhvri meedet. See tähendab ühtlasi täiendusi vastutsüklilise
kapitalipuhvri rakendamise seni kehtinud põhimõtetele.

Vastutsüklilise kapitalipuhvri nõude eesmärk ja rakendamine
Makrofinantsjärelevalve meetmete raamistikus on vastutsüklilise kapitalipuhvri (edaspidi CCyB,
countercyclical capital buffer) roll tugevdada „headel aegadel“ pankade kapitaliseeritust, et tulevikus oleks pankadel võimalikus kriisiolukorras piisavalt kapitali suuremate laenukahjumite katteks ning laenuandmise võimekuse tagamiseks. CCyB nõuet saab vajadusel kiiresti vähendada või
tühistada, et lõdvendada regulatiivseid piiranguid laenude andmisel, et kriisiolukorda leevendada.
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Vastutsüklilise kapitalipuhvri rakendamiseks on rahvusvaheliselt kasutusel kaks erinevat strateegiat: kiire laenukasvu hinnangul põhinev kehtestamine või varane kehtestamine.
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•

Kiirest laenukasvust lähtuv kehtestamine põhineb Baseli komitee 2010. aastal väljatöötatud
raamistikul16 ja seda on seni rakendanud enamik riike, sh Eesti. Selle strateegia tulemusena
on CCyB suurema osa finantstsükli kestel nulltasemel. Määra tõstetakse vaid siis, kui majanduskasvust kiirema laenukasvu tõttu tsüklilised riskid suurenevad ning langetatakse, kui riskid realiseeruvad või vähenevad.

•

Varase kehtestamise puhul tõstetakse CCyB määra finantstsükli tõusu varases staadiumis,
mil laenukasv ei ole majanduskasvu taustal liiga kiire. Puhvrimäär on üldiselt positiivsel 1–2%
tasemel, välja arvatud juhtudel, kui finantssüsteem on kriisis või sellest taastumas. Kui on
näha tsükliliste riskide märkimisväärset kasvu, tõstetakse CCyB määr 1–2% tasemest kõrgemale. Seda lähenemist on Euroopa riikidest kasutanud näiteks Ühendkuningriik, Leedu,
Taani ja Iirimaa ning alates 2021. aastast ka Rootsi.

Kui kiirest laenukasvust tekkinud tsüklilised riskid on kõrgel tasemel, siis nende kahe lähenemise
puhul kohaldatav CCyB määr ei erine. Seega on CCyB eesmärgi täitmise mõttes mõlemad lähenemised samaväärsed – finantstsükliga kirjeldatavaks kriisiks kogutud kapitalipuhver on sama suur.
Ehkki varasele kehtestamisele omane struktuurne komponent võib hägustada instrumendi tsüklilist
olemust, on sellel lähenemisel mitmeid eeliseid.
1.

Tsüklilise riski kriitilist suurenemist võib olla keeruline õigeaegselt tuvastada. Hindamisel kasutatakse minevikuandmetel põhinevaid näitajaid, mis avalduvad statistikas viitajaga. Seega
aitab varase kehtestamise strateegia vähendada ohtu, et hinnang tsüklilise riski suurenemise
kohta tehakse hilinenult.

2.

CCyB määra tõstmine jõustub üldjuhul 12 kuu möödudes pärast otsuse tegemist. See tähendab, et otsus puhvrinõude kehtestamiseks tuleb teha piisavalt vara, et pangad saaksid hakata
puhvrit koguma enne, kui riski realiseerumise tõenäosus on jõudnud kõrgele tasemele.

16

Guidance for national authorities operating the countercyclical capital buffer, December 2010 (bis.org).

3.

Varane kehtestamine koos järkjärgulise tõstmisega aitab pankadel kõrgemate kapitalinõuetega kohanduda ega tekita turul pingeid, kui puhvreid tuleks suurendada korraga suures
mahus.

Eesti Panga vastutsüklilise
kapitalipuhvri rakendamise
täiendatud põhimõtted
Eesti Pank kavatseb vastutsüklilise kapitalipuhvri nõude rakendamisel hakata kasutama
varase kehtestamise põhimõtet. Puhvrinõue hakkaks koosnema kahest osast (vt joonis L1.1):
1.

2.

baasnõue, mille määr püsib enamasti positiivsel tasemel (1%), v.a erakorralistes kriisiolukordades, mil puhvrinõue vabastatakse;
tsükliline nõue, mis lisandub baasnõudele,
kui kiirest laenukasvust lähtuvalt tsüklilised
riskid suurenevad.

Joonis L1.2. Kapitalipuhvrinõuded
Eesti Panga makrofinantsjärelevalve
raamistikus*
raamistik enne koroonakriisi

vastutsükliline
kapitalipuhver
CCyB (0%)

uus raamistik
CCyB - tsükliline
nõue (0%)
CCyB - baasnõue (1%)

süsteemse riski
puhver (1%)

süsteemse riski
puhver** (0%)

O-SII puhver (kuni 2%)

O-SII puhver (kuni 2%)

* Sulgudes on enne koroonakriisi kehtinud määr või
2021. aasta IV kvartalis kavandatud määrad.
** Uues raamistikus on süsteemse riski puhvri nõuet
võimalik kohaldada ka üksikute laenusegmentide ja
majandussektorite suhtes.
Allikas: Eesti Pank.

Eesti Panga presidendi määrusega kehtestatav vastutsüklilise kapitalipuhvri määr kujuneb nende
kahe nõude määrade summast:

rCCyB=rbaas+r tsükliline
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Puhvrimäära tõstmise hindamine. Välja arvatud kriisi ajal ja sellest taastumisel, püsib baasnõude määr alati muutumatuna kindlaksmääratud tasemel. Selle taseme kalibreerimist hindab
Eesti Pank regulaarselt 2–3 aasta tagant. Kui kriisi tõttu on baasnõude määr langetatud 0%ni, hoitakse CCyB määr nulltasemel seni, kuni pole ohtu, et selle tõstmine võiks takistada laenuandmist
ja seega majanduse taastumist. Baasnõude määr tõstetakse määratud sihttasemele ühe või mitme
sammuga ning tõstmist alustatakse siis, kui on täidetud kolm tingimust.
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•

Äritsükli tingimus. Mitmed majandusnäitajad viitavad kriisimõjude taandumisele. Nt SKP kasv
on jõudmas oma pikaajalise keskmise lähedale ning kasvuväljavaade on hea, tööpuudus on
vähenemas, kinnisvaraturg on taastunud jne.

•

Pankade finantsilise tugevuse tingimus. Valdav osa kriisi tagajärjel tekkinud või tekkida võivatest laenukahjumitest on absorbeeritud ning pole ette näha, et laenukahjumid võiksid lähiperspektiivis nõrgestada pankade kapitaliseeritust. Pangandussektor on kasumlik.

•

Laenupiirangute puudumise tingimus. Laenuturg toimib normaalselt: pangad suudavad laenunõudlust rahuldada ega sea laenupakkumisele liigseid piiranguid.

Tsüklilise nõude määra adekvaatsust hindab Eesti Pank kord kvartalis. Keskseks näitajaks tsükliliste riskide hindamise raamistikus on reaalsektori võla kasvutempo ning selle erinevus pikaajalisest
majanduskasvust. Samuti hinnatakse Baseli metoodikat järgides võla ja SKP suhtarvu lõhe dünaamikat ning muid finantstsüklit iseloomustavaid näitajaid. Kvartalihinnang krediiditsükli kohta koos
peamiste näitajate aegridadega avaldatakse Eesti Panga veebilehel.
Puhvrimäära langetamise põhimõtted. Selleks, et toetada kriisi ajal reaalsektorile laenude
andmist, võib Eesti Pank pankadele kehtestatud vastutsüklilise kapitalipuhvri nõude täielikult või
osaliselt vabastada. Selle juures on tähtis arvestada, et laenukahjumid avalduvad enamasti pika
viitajaga. Sõltuvalt kriisi olemusest ja laenukahjumite eeldatavast suurusest võib nõude vabastamine olla seega täielik või osaline ning, lähtudes kriisi dünaamikast, toimuda etapiti. Puhvrinõude

vabastamisel on tähtis teha koostööd mikrofinantsjärelevalve asutusega, kes aitaks kindlustada, et
kasum ja muud nõude alt vabanevad omavahendid ei liiguks pangast välja, kuna see võib muuta
tulevaste laenukahjude katmise panga jaoks keerulisemaks.
Puhvrimäära langetamine on Eesti Panga kui makrofinantsjärelevalve asutuse otsustada ning
see võib toimuda baasnõude ja tsüklilise nõude osas erinevalt. Näiteks võib olla põhjendatud, et
finantstsüklist sõltuv CCyB nõue vabastatakse kriisiolukorras järsult, et pakkuda pankadele kiiret leevendust laenupakkumise jätkamiseks. Seevastu struktuurse olemusega baasnõuet ei peaks
kriisi puhkemisel tingimata ennetavalt vabastama. Sarnaselt teiste kapitalipuhvritega on pankadele
loodud võimalus vastavat puhvrit kasutada. Sellega kaasnevad automaatsed piirangud kapitalist
tehtavatele väljamaksetele. Suurte laenukahjude korral vabastatakse ka CCyB baasnõue.
Süsteemse riski puhvri roll. 2021. aasta juunis jõustusid krediidiasutuste seaduse muudatused, millega rakendusid Euroopa Liidu kapitalinõuete direktiivi täiendused (CRD V). Sellega seoses
muutus süsteemse riski puhvri nõude rakendamine märksa paindlikumaks. Näiteks on edaspidi
võimalik puhvrinõuet lisaks pankade koguriskipositsioonile kehtestada ka vaid üksikutes laenusegmentides (nt eluasemelaenud või kommertskinnisvaralaenud) või majandussektorites võetud
positsioonide suhtes.
Eestis oli süsteemse riski puhvri nõue kehtestatud üldise makrokeskkonnast lähtuva riski katmiseks, aga seda rolli hakkab edaspidi täitma vastutsüklilise kapitalipuhvri baasnõue. Süsteemse
riski puhvri nõue jääb raamistikus vahendiks,
mida Eesti Pangal on võimalik kasutada, kui riskihinnangu põhjal peaksid esile kerkima täiendavad süsteemsed riskid.
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Üleminek uuele vastutsüklilise kapitalipuhvri
raamistikule. Kuni 30. aprillini 2021 kehtinud
1%se süsteemse riski puhvri nõude asemel kehtestab Eesti Pank 1%se vastutsüklilise kapitalipuhvri nõude, käsitledes seda baasnõudena (vt
joonis L1.2). Lähtudes tsüklilise riski hinnangust
võib Eesti Pank otsustada tõsta vastutsüklilise
kapitalipuhvri määra 1% tasemest kõrgemale.
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Joonis L1.1. Vastutsüklilise kapitalipuhvri
nõude kontseptuaalne vaade
kriis

tsükliline risk /
CCyB määr

tsükliline nõue
finantstsükkel

1%

baasnõue
0%

aeg

Allikas: Eesti Pank.

Kuna CCyB määra tõstmine jõustub üldjuhul 12 kuud pärast otsuse tegemist, siis arvestades uue
puhvriraamistiku jõustumist tänavu IV kvartalis, hakkaks 1% vastutsüklilise kapitalipuhvri nõue kehtima detsembris 2022.

LISATEEMA 2. VOLATIILSUS KOHALIKUL
AKTSIATURUL ON SUURENENUD,
KUID SELLE MÕJU EESTI
FINANTSSTABIILSUSELE ON ENDISELT
VÄIKE
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Allikad: Euroopa Keskpank, Eurostat, Eesti Panga arvutused.

Joonis L2.2. Nasdaq Tallinna Börsi
investorite struktuur
muud
mittefinantsettevõtted
valitsus
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232% (2019), 493% (juuni 2021)
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Kuna kohalik aktsiaturg on olnud Eestis nii
mahult, likviidsuselt kui ka noteeritud ettevõtete arvu poolest maailma mõistes väike, tähendab see ühtlasi ka seda, et suuremate välismaiste institutsionaalsete investorite huvi Tallina
Börsile investeerida ei ole olnud väga suur.
Mitteresidendist investorite osakaal on viimasel
viiel aastal järjepidevalt kahanenud. Kui 2016.
aasta lõpus oli välisinvestorite osakaal börsil 37%,
siis 2021. aasta augusti lõpuks oli see kahanenud
17%ni (vt joonis L2.2).

Joonis L2.1. Börsil noteeritud aktsiate
kapitalisatsioon

suhtena SKPsse

Eesti kohaliku aktsiaturu maht on üks väiksemaid euroalal (vt joonis L2.1). Börsi kapitalisatsioon oli 2021. aasta augusti lõpus üle nelja
miljardi euro ehk 15% SKPst. Lisaks turu väiksusele iseloomustab kohalikku aktsiaturgu ka turu
madal likviidsus. Börsi väiksuse tõttu on ka selle
roll Eesti finantsvahenduses suhteliselt väike.
2021. aasta augusti lõpu seisuga oli Tallina Börsil
põhi- ja lisanimekirjas kokku noteeritud 18 ettevõtte aktsiad. Selle näitaja poolest ei erine Eesti
kuigipalju teistest Balti riikidest, kuid jääb selgelt
alla Põhjamaadele, kus noteerituid ettevõtteid on
kordades rohkem (vt ka Finantssektori Struktuuri
Ülevaade 2021).

Madal likviidsus turul tähendab aga üldjuhul
70%
60%
seda, et kui tehingute mahud peaksid tavapära50%
sega võrreldes mingil põhjusel märkimisväärselt
40%
kasvama, avaldab see omakorda mõju hindadele
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esimesed üheksa kuud ilmestavad sellist olu0%
korda selgelt. 2021. aasta esimese üheksa kuu
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* August 2021.
keskmine päevakäive kasvas võrreldes eelneva
Allikas: NASDAQ CSD.
viie aasta keskmisega üle kahe korra ning ulatus
1,7 miljoni euroni päevas. Eriti kõrge oli börsikäive septembris, kui tehinguid tehti päevas keskmiselt 3,4 miljoni euro eest. Selline kiire tehinguaktiivsuse ja huvi tõus avaldas märkimisväärset mõju
ka aktsiahindadele Tallinna Börsil. Tallinna Börsi indeks OMXT tõusis viimase 12 kuu võrdluses
septembri lõpuks pea 70%, edestades sellega märkimisväärselt lähiriikide, euroala ja USA peamisi börsiindekseid. Tehinguaktiivsus on kasvanud tänu Eesti eraisikute hulgas juba mõnda aega
kasvanud huvile investeerimise vastu ning säästude suurenemisele. Lisaks on kindlasti huvi tõstnud ka see, et kaks Eestis tegutsevat panka on ära kaotanud Balti aktsiatele kehtestatud tehingutasud. Eriti võib eraisikute huvi suurenemist kohaliku aktsiaturu vastu märgata kahel viimasel
aastal, kui residendist eraisikute osalus börsil noteeritud ettevõtetes kasvas pea kolmandiku võrra.

Kui 2019. aastal oli kohalike eraisikust investorite
osakaal 13%, siis 2021. aasta augusti lõpuks oli
see kerkinud pea 17%ni.

Joonis L2.3. Annualiseeritud OMXT
indeksi volatiilsus
70%

Üldjuhul erineb eraisikust investorite motivat60%
sioon, eesmärgid, teadmised ning kogemused
elukutseliste fondi- ja rahavalitsejate omast ning
50%
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karjaefektina vähem likviidsel turul kaasa tuua
40%
ka suuri hinnaliikumisi ja volatiilsust ning seda
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eriti olukorras, kui puudub oluline tasakaalustav roll institutsionaalsete investorite näol. Seni,
20%
kuni valitseb eraisikust investorite positiivne mee10%
lestatus ning turule suunatakse järjest rohkem
raha, kerkivad suure tõenäosusega ka aktsiahin0%
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
nad. Samas on sellises olukorras küllalt suur oht
Allikad: Bloomberg, Eesti Panga arvutused.
eufooria tekkeks ning aktsiaid võidakse hakata
soetama ka puhtalt spekulatiivsel, mitte enam
pikemaajalise investeerimise eesmärgil, mis suurendab veelgi volatiilsust, sest varem või hiljem, kui uut raha enam piisavalt turule ei tule, viib see
paratamatult hindade korrektsioonini. Volatiilsus on alates augusti keskpaigast Tallinna Börsil oluliselt kasvanud. Septembri keskpaigas ulatus OMXT indeksi annualiseeritud volatiilsus pea 40%ni
(vt joonis L2.3), mis viitab spekulatiivsete tehingute suurenemisele.
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Kuigi hindade volatiilsus ja korrektsioonirisk on kohalikul väärtpaberiturul suurenenud, ei kujuta
see suurt ohtu Eesti finantsstabiilsusele, kuna kohaliku väärtpaberituru roll Eesti finantsvahenduses
on endiselt väike. Samas võib suurenenud volatiilsus ja hinnakorrektsioon tuua kaasa siiski individuaalset finantskahju investoritele ning eestkätt neile, kes on soetanud aktsiad lühiajalisel spekulatiivsel eesmärgil.
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LISATEEMA 3. KESKPANGA DIGIRAHA JA
FINANTSSTABIILSUS
Keskpangad kogu maailmas uurivad võimalusi keskpanga raha digitaalsel kujul väljastamiseks ja
sellega seotud riske. Teenuste ja toodete digitaliseerimine suurendab huvi ja vajadust uute lahenduste järele. Kui seni on keskpankade emiteeritud raha olnud majapidamistele ja ettevõtetele kättesaadav sularahana, on keskpangad viimastel aastatel hakanud analüüsima võimalust muuta keskpanga raha digitaalselt kättesaadavaks. Tehnoloogilisi lahendusi on mitmeid, näiteks kontopõhine
arvestustehnoloogia, sularahale sarnasemana tokeniseeritud rahahajusraamatul põhinev tehnoloogia (UTXO) või fikseeritud väärtusega digitaalsetel rahatähtedel põhinev plokiahela tehnoloogia. Ligipääs saaks olla tagatud maksevahendajate kaudu või vähem tõenäolise lahendusena –
otse keskpanga kaudu. Saadava kasu kõrval tuleb arvestada ka võimalikke riske, sealhulgas riske
finantsstabiilsusele.
Keskpanga digiraha mõju finantsstabiilsusele sõltub eeskätt sellest, kui suure osa kommertspankade hoiustest kannavad majapidamised ja ettevõtted üle keskpanga digirahaks. Kui kommertspankades hoiustatav raha on kohustus pankade bilansis, oleks sarnaselt sularahaga keskpanga
digiraha näol tegemist keskpanga kohustusega. See, kui suureks kujuneb eelistus keskpanga digiraha suhtes, sõltub suuresti keskpanga digiraha omadustest võrreldes muude maksevahenditega.
Tehnoloogiliste valikute kõrval on olulised teenustasud ja intress, aga ka näiteks privaatsustingimused, kasutusmugavus ning see, kui laialdaselt ja vahetult on maksevahend kasutuses.
Hoiuste ülekandumine keskpanga digirahaks võib suurendada kommertspankade vajadust tõsta
hoiuste atraktiivsust ja seada surve alla pankade kasumlikkus. Konkurentsi tihenedes võib olla
üheks võimaluseks pidurdada hoiuste väljavoolu intresside tõstmine. Kuigi kriisis võib klientide
tundlikkus hoiusele pakutava intressi suhtes olla madal17, võib selle võrra olla vajalik pakkuda juba
eelnevalt veelgi kõrgemat hoiuseintressi. Digiraha lisandumisel võib pankadele olla ka distsiplineeriv
mõju, sest konkurentsi suurenedes on kommertspangad sunnitud rohkem pingutama ning klientidele paremaid teenuseid pakkuma. Keskpanga digiraha kui võimalus raha hoiustada võib piirata
pankade turujõudu, ent tõsta efektiivsust.18
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Hoiustelt teenitava intressitulu ja kasumi vähenemise mõju võib laieneda rahastuse hinnale ja suurendada pankade riskivõtmist. Mida suurem on kommertspanga turujõud, seda suurem on panga
võime laenuintresse tõsta. Kahaneva tulu mõju võivad pangad tasakaalustada ka teenustasusid
suurendades. Kõik eelnev tõstaks tõenäoliselt rahastuse hinda majapidamiste ja ettevõtete jaoks.
Madala konkurentsiga pangandusturul võib eeldada, et mõju rahastamise hinnale on muude tingimuste samaks jäädes suurem.
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Pangati sõltub jaehoiuste väljavoolu mõju ulatus nende ärimudelist ning võimalustest rahastamist
muudest allikatest kaasata. Eestis asuvad pangad rahastavad end peamiselt kodumaiste hoiustega. 2021. aasta augustis oli laenude-hoiuste suhtarv 0,85. Muu rahastuse osakaal on viimaste
aastate jooksul suurenenud, ent moodustas augustis ligikaudu 10%. Üldjuhul on jaeklientide hoiused kommertspankade jaoks kõige odavam ja stabiilsem rahastusallikas, selle järgnevad laenu
võtmine keskpangast, tagatud ja tagamata võlakirjade väljastamine. Nii turgudelt kui keskpangast
kaasatav rahastus eeldab sobivat tagatist ning asjaajamist. See ei pruugi olla kõikidele pankadele
võrdselt jõukohane. Iseäranis puudutab see väiksemaid panku, kelle jaoks võivad tehingute fikseeritud kulud osutuda takistuseks. Seetõttu oleks mõjutatud pankadevaheline konkurents. Lisaks on
finantsturgudelt kaasatava rahastuse hind tihtipeale kõikuvam ning seetõttu pikemas vaates kõrgema riskiga.

17 Vt DNB study “What triggers the consumer adoption of a CBDC”, DNB Working Paper No. 709, April 2021.
18 Chiu, J., M. Davoodalhosseini, J. Jiang, and Y. Zhu (2020). Bank market power and central bank digital currency:
Theory and quantitative assessment. Bank of Canada Staff Working Paper (2010–2020).

Kommertspanga hoiuste ülekande lihtsus keskpanga digirahaks võib finantskriisis pangajooksu
riski suurendada. Digitaalselt on ülekandeid enamasti lihtsam teostada ning keskpanga digiraha
saab vaadelda riskivaba varana.
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Keskpangal on kommertspanga hoiuste konverteerimise ulatuse piiramiseks kaks peamist hooba:
seada piirangud kogusele või mõjutada nõudlust intresside kaudu. Piirang omatava digiraha kogusele võib muuta keeruliseks arvestuse selle üle, kui suuri ülekandeid on võimalik teha. Lahenduseks
on pakutud vahekonto, kuhu kantakse summa, mis ületab põhikontole seatud piirangut. Teiseks
lahenduseks saaks olla mitmetasandiline intress, mida saaks kriisi ajal veelgi muuta. See tähendab,
et alates teatud kogusest või mahust oleks lisandunud hoiustatava keskpanga digiraha intress ühe
konto kohta madalam. See soodustaks keskpanga digiraha kasutamist maksevahendina, ent piiraks hoiustamist digirahana. Nii ulatuse piiramine kui ka täpne piir ja viis tasandite määratlemiseks
vajavad edasist analüüsi. Need lahendused ei pruugi siiski piisavalt mõjusaks osutuda.
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